
LEVERANSVILLKOR

Frakt
Inom Sverige

CIP (kundens destinationsadress) Incoterms 2010. 

Frakt och eventuella kranbilskostnader debiteras köparen. 

För ej lagerförda varor debiteras köparen alltid frakt och eventu-
ella kranbilskostnader.

För export

EXW (Elektroskandia Sverige AB, Örebro, Sweden) Incoterms 
2010.

Lossning
Köparen ska medverka vid lossning samt kvittera leverans av va-
rorna. Elektroskandia förbehåller sig rätten att lossa och ställa 
av varor utan kvittens om köparen inte närvarar vid leveransen. 
Köparen ska i ett sådant fall anses ha godkänt leveransen utan 
kvittens. 

Expressorder
Vid expressorder debiteras köparen fraktkostnader för ilsänd-
ning eller expressgods.

Vid ilsändning används ordinarie transportsätt, men ordern be-
handlas med förtur och köparen debiteras frakt och ordertillägg.

Vid expressorder används snabbast möjliga transportsätt, or-
dern behandlas omgående och köparen debiteras frakt, bevak-
ningskostnader och dubbelt ordertillägg.

Emballage
Pallar och kragar samt trummor inklusive laggning debiteras till  
gällande dagspris, se längre fram i villkoren.

Behörighet
Köparen är ansvarig för alla beställningar som görs med hänvis-
ning till köparens kundnummer och ska därför tillse att inlogg-
ningsuppgifter bara hanteras av behörig personal. Köparen ska 
omedelbart informera Elektroskandia om ändringar i behörig-
heterna. Behörig personal ska på begäran styrka sin behörighet 
och Elektroskandia förbehåller sig rätten att neka beställningar 
för vilka beställaren inte kan visa behörighet. Elektroskandia har 
inget ansvar för att kontrollera enskilda behörigheter.

Prisavrundning
Fakturapris på materiel uträknas per orderrad med rabatt per 
sort vid enhet =1 och avrundas därefter för att sedan multiplice-
ras med aktuellt antal enheter.

Småorderavgift
För varje order till ett värde understigande 500 kronor netto ex-
klusive moms debiteras en avgift av 150 kronor. Denna avgift ut-
tages ej på order som hämtas vid någon av våra butiker.

Betalningsvillkor
30 dagar från fakturadatum. Priserna gäller netto exklusive mer-
värdesskatt. Dröjsmålsränta utgår efter förfallodag med 2% per 
månad, samt lagreglerade avgifter.

Anmärkning mot faktura ska göras skriftligen senast tolv dagar 
från fakturadatum till faktura@elektroskandia.se eller till Elek-
troskandia Sverige AB, Faktura, 191 83 Sollentuna. Ange faktura-
nummer och orsak till anmärkning.

Priser
Vi tillämpar leveransdagens pris. Ändring av priset kan således 
ske beroende bland annat på förändringar i anskaffnings- och 
tillverkningskostnader, allmän varuskatt eller annan pålaga och 
beträffande varor från utlandet ändringar i valutakurser eller tull-
lar, samt andra kostnader som påverkar priset.

Valuta- och råvaruklausul
Priserna är baserade på idag gällande valuta och råvarunotering-
ar. Vid ändring av nuvarande växelkurser och råvarunoteringar 
förbehåller vi oss rätten att vidtaga motsvarande justeringar av 
priset. Angivna priser för motorer i kapitel 35 gäller exklusive 
koppartillägg.

Miljöavgift
Miljöavgifter ingår i produkter som omfattas enligt lag. Vi är an-
slutna till FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av 
förpackningar samt till El-Kretsen i Sverige AB.

Kemikalieskatt
Artiklar som omfattas av kemikalieskatt framgår i vår webbutik 
i inloggat läge.

Fakturaavgift
En avgift av 39:- tas ut på pappersfaktura. För att undvika denna 
kostnad så kan fakturan skickas som PDF med e-post.

Distributionsavgift
Distributionsavgift utgår med 5,0% på vitvaror exklusive tillbehör  
och reservdelar. För leverans av vitvaror direkt till konsument ut-
tages en extra distributionsavgift av 600:-.
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Ersätter villkor med tidigare datum.
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Returer
Behandling sker och returavdrag utgår enligt respektive leve-
ransbestämmelser. Vid returer ska köparen lämna uppgifter om 
nummer och datum på säljarens faktura eller följesedel. För att 
retur ej orsakad av oss skall godkännas gäller:

• överenskommelse med vår säljare som skall uppge ett returnr.

• returleveransens kolli(n) skall vara märkt med detta returnum-
mer på ett sådant sätt att det ej skadar gods eller originalem-
ballage

• varan skall vara obegagnad, i nyskick och ligga i oskadat ori-
ginalemballage

• varan skall förpackas på ett sådant sätt att transportskador 
förhindras

Returavgift uttages med 195:- per retur, därtill tillkommer ev.  
returavdrag, enligt Leveransbestämmelser.

Retur med ett ordervärde under 500:- godtas ej.

Kabel beställd i kundanpassad längd kan ej returneras.

Returer av ej lagerförda anskaffningsvaror sker efter överens-
kommelse med säljare och ett returavdrag som regleras till fak-
tiska returkostnader.

Immateriella rättigheter
Produktinformation (ritningar, specifikationer och all annan in-
formation om varor), kalkyler, data och tekniska dokument som 
säljaren delar med köparen tillhör alltid säljaren och utgör säl-
jarens företagshemliga information och/eller immateriella rät-
tigheter. Köparen får inte använda sådan information för annat 
ändamål än för att fullgöra sin affärsrelation med köparen eller 
för att använda varorna i sin verksamhet. Informationen får inte 
utan föregående skriftligt godkännande från säljaren delas med 
tredje part. 

Avvikelser från tekniska data
Vi reserverar oss för avvikelser i mått eller utseende från kata-
logernas specifikationer. Avvikelserna är i så fall obetydliga och 
beror som regel på det snabba tekniska framåtskridandet i bran-
schen.

Tolkning
Förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter 
ska dokumenten äga företräde i följande ordning, såvida inget 
annat uttryckligen anges:

1. Mellan parterna ingånget skriftligt avtal, om sådant finns

2. Dessa Allmänna Försäljningsvillkor

3. Nedanstående leveransbestämmelser för branschen

LEVERANSBESTÄMMELSER

Elmateriel:

SEG allmänna leveransbestämmelser för elektrisk materiel (ALEM 
09).
Kabel:

NL09 samt KL10.

Elektriska hushållsapparater:

Försäljning till återförsäljare: ALH 2019

Försäljning till företag inom bygg- och fastighetsbranschen:

APPLiA Bygg 2019
Konsumentelektronik:

Försäljning till återförsäljare: CEAL 2005

Verktyg, redskap, kläder och skyddsutrustning: NL09
IT-Produkter, mjukvara och tillhörande tjänster:
Avtal 90

Export:
Orgalime S 2000

För anskaffningsvaror gäller leverantörens/ 
tillverkarens leveransbestämmelser
Vid anskaffning av varor där leverantören saknar avtal med  
Elektroskandia kan annan leveransbestämmelse gälla och där  
Elektroskandias ansvar för fel är begränsat till 5% av det avtalade 
priset för varan.

Förlängd ansvarstid
I prislistan anges sist i artikelraden följande tillägg om ALEM 09 
är tillämpbar.

J = ALEM 09

N = artikeln har ej förlängd ansvarstid enligt ALEM 09, punkt

38, andra stycket.
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Priser för debitering och återköp av kabeltrummor
Elektroskandia erbjuder återköp av kabeltrummor från alla tillverkare i enlighet med nedanstående villkor.

Bokning av hämtning görs via Elektroskandias hemsida: www.elektroskandia.se/ReturEmballage.

Frågor kring tjänsten och bokningar besvaras av Elektroskandias Kundtjänst på telefon 0771-39 10 00.

Artikel Artikel Debiteringspris SEK/st Returpris (SEK) 100% Returpris (SEK) 80% Returpris (SEK) 60%

K4 63 – – –

K5 228 – – –

K6 289 143 – 86

K7 378 191 – 114

K8 450 256 – 154

K9 563 326 – 195

K10 866 489 – 293

K11 987 554 – 332

K12 1 620 901 721 541

K14 1 966 1 148 919 689

K16 3 232 1 754 1 403 1 052

K18 4 183 2 264 1 811 1 358

K20 5 156 3 039 2 432 1 823

K22 6 471 3 764 3 011 2 258

K24 7 620 4 582 3 665 2 749

K26 16 502 10 069 8 056 6 042

K28 19 723 12 157 9 726 7 295

K30 22 110 13 616 10 893 8 169

Teckenförklaring
Samtliga priser i prislistan avser pris per ental. Blank kolumn i 
standardförpackning avser kvantitet 1. Artikel, Art-nr, som ej åter-
finns i prislistan har utgått.

Sortkoder
mm = millimeter  kg = kilogram
cm = centimeter  fp = förpackning
dm = decimeter  l = liter
m = meter   ld = längd
m2 = kvadratmeter  pr = par
hg = hektogram   st = styck

Slutsiffran (7:e siffran) i beställningsnumret för kablar i listor 00–
05,

48–49 anger leveranslängden.*

Slutsiffra Längd/förp. Slutsiffra Längd/förp.
0 Kapad längd fr. trumma 5 500m trumma

1 50m ring 6 1000m trumma
2 100m ring 7 (reserv)
3 Bobin 8 Coil
4 250m trumma 9 (reserv)

*Med undantag för HO7WH2-F, NO7BBH2-F, EKU, FKUB, EKUB, UKUB-B, 
RKUB.

Regler för klassning av begagnade returtrummor.
Vid mottagandet sorteras och klassas samtliga kabeltrummor 
som felfria, reparabla eller kasseras. Trummottagaren förbehål-
ler sig rätten att kassera kabeltrummor som ej anses möjliga att 
reparera eller har andra defekter.

100% Trumman är felfri (endast mutterdragning erfordras, byte 
av namnskylt)

80% Endast ett fel, exempelvis en kantbit är borta, en krossad 
kärnvirkesbit, en bult saknas. (Tillämpas inte på trummor upp till 
och med K11.)

60% Trummor upp till och med K11 med två fel och större trum-
mor med upp till tre fel. Till exempel tre kantbitar borta i gavlarna, 
tre krossade kärnvirkesbitar eller tre bultar saknas.

Trummor upp till och med K11 klassas endast enligt 100% eller 
60%, dvs. trumma med ett fel klassas som 60%.

Rötskadade trummor klassas enligt ovan utan hänsyn som röta.
Undantag är trummor som uppenbart är felhanterade och inte 
klarar hållfasthetskraven.

Trummor som måste kasseras är följande:
• Trummor med bräckta trumgavlar/gavelkanter

• Trummor som ej är enligt svensk eller norsk standard

• Trummor som är nermålade, oljiga eller kletiga

• Trummor med vassa och/eller hårda föremål i trumkärnan

• Trummor där centrumhål och nav är skadade/deformerade
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För kasserade trummor debiteras en destruktionsavgift.

K6–9 K10–14 K16–20 K22–24 K28–30
96:- 216:- 540:- 696:- 1 296:-

Spara onödiga fraktkostnader och kassera dina trummor själv.

Frakt till Örebro debiteras kund enligt faktiskt fraktkostnad, vilket 
dras av från den totala krediten för alla returnerade trummor.

Vi reserverar oss för förändringar till följd av den löpande produkt-
utvecklingen och/eller eventuella normförändringar.

Längdtolerans kabeltrummor
Kapitel 00–05: Standarslängder levereras med en tolerans av  

+3% till -2%.

Kapitel 48–49: Standarslängder levereras med en tolerans  
av +/- 5%.

Adresser för retur av tomtrummor
Kabeltrummor kan också returneras till respektive kabelfabrikant.
Draka Kabel Sverige AB:  
Vallgatan 5, Nässjö, www.draka.se

Svensson Wire and Cable Packaging AB:  
Hamnvägen 1, Falkenberg, www.svenssongroup.se

Vida Packaging Logistics Falun:  
Källviksvägen 18, Falun, www.vida.se

Nexans Sweden:  
Kabelvägen 1D, Grimsås, www.nexans.se

Norrköpings Handelsagentur AB:  
Alholmsgatan 19A/Slottshagen, Norrköping, www.nhaab.se

BESTÄMMELSER återköp och returtransport av ka-
beltrummor och bobiner

Allmänt
Oskadade kabeltrummor återköps enligt särskild återköpslista av 
resp. kabelfabrikant vid returnering till denne med betald frakt.

Kreditering
När trummorna kontrollerats utbetalas återköpsvärdet direkt till 
avsändaren.

Noteringar på fraktsedeln
Avsändaren utfärdar fraktsedel på vanligt sätt. Returreferens ang-
es om så önskas.

Antalet trummor per storlek specificeras på fraktsedeln. T. ex. 8 
stycken K9, 7 stycken K14.

Vikt noteras på fraktsedeln enligt separat vikt- och volymlista. 
Endera av följande principer skall tillämpas:

1. Trummans verkliga vikt. Gäller för hela vagnslaster järnväg.

2. Trummans volymvikt. Som regel gäller att trummor som sänds 
som fraktstyckegod fraktberäknas på grundval av volymen om 
de väger mindre än av fraktföretagen föreskrivna volymvikts-
gränser. F.n. gäller ovan angivna avtal där volymviktsgränsen är 
200 kg/ m3. Ordet ”Volymvikt” skall noteras i viktkolumnen.

Adressering av returtransporter
Fraktstyckegods. På varje trumma skall framgå vem som är  
avsändare (identisk med frakthandlingens avsändare).

Vagnslaster. Vid retur av hela vagnslaster från en och samma  
avsändare erfordras ej avsändaruppgift på varje trumma.

Mottagaradress erfordras ej på returtrumma.

Fraktbetalning
Fraktbetalning erläggs på avsändningsorten.

Bil och järnväg
För fraktstyckegod noteras på fraktsedeln under betalningsföre-
skrift ”fritt jämte hemforsling”.

För hel järnvägsvagn noteras endast ordet ”Fritt”.

Returanmärkning
Om vår mottagningskontroll meddelar anmärkning mot returen,  
exempelvis felaktigt antal eller skadade trummor, regleras detta 
genom avisering resp. avdrag vid utbetalning. Värdet av skadade 
trummor reduceras med reparationskostnaderna.

PRISLISTA Debitering av EURpall och pallkrage

EURpall och pallkragar debiteras till gällande dagspris.

Beställnings-
nummer

Benämning Debiterings-
pris per st

Kredite-
ringspris 

per st
E01 996 00 EURpall 380:- 228:-
E01 996 10 Pallkrage 221:- 133:-
E01 996 31 Plastlock för EURpall 273:- 164:-

KOPPARPRISTILLÄGG för motorer

Vid ett kopparpris överstigande SEK 1000 per 100 kg utgår föl-
jande procentuella tillägg på kundnettopriserna:

Kopparpris 
per 100kg 

SEK

Kopparpris- 
tillägg i % på 

kundnettopriset

Kopparpris 
SEK per 
100kg

Kopparpris-
tillägg i % på 

kundnettopriset
1001–1100 1.5 1501–1600 9.0
1101–1200 3.0 1601–1700 10.5
1201–1300 4.5 1701–1800 12.0
1301–1400 6.0 1801–1900 13.5
1401–1500 7.5 osv.

Kopparpriset baseras på ”crash”-noteringen för ”wire-bars” på

Londons metallbörs, vilket publiceras i tidskriften ”Metal Bulletin”.

Aktuell materielgruppsförteckning hittar du på
www.elektroskandia.se.
Se vår webbplats för den senaste uppdateringen.
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